OSOBITNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE ZLIAV
Magenta odmeny pre firmy SPOLOČNOSŤOU
SLOVAK TELEKOM, A. S.

ČASŤ I. PREDMET OSOBITNÝCH PODMIENOK
1.

2.

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 763 469,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B (ďalej len
„Podnik“), je v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZEK“) a v rozsahu všeobecného povolenia a individuálnych povolení vydaných Úradom pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb podnikom, ktorý je oprávnený poskytovať elektronické
komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, a zároveň spoločnosťou, ktorá je v rozsahu predmetu svojej
činnosti oprávnená poskytovať aj iné služby.
Osobitné podmienky pre poskytovanie zliav Magenta odmeny pre firmy spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. (ďalej
len „Osobitné podmienky“), upravujú podmienky, za ktorých Podnik môže poskytovať zľavy, výhody alebo iné
benefity v spojitosti s využívaním Služieb Podniku.

ČASŤ II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Služba mobilnej siete - je jedna služba Áno, Happy, Bez záväzkov, Mobilný internet alebo M2M Univerzal.
Služba pevnej siete - je jedna služba internetového pripojenia Magenta Office Internet, Magio Internet, Business
Internet Light, Firemný Internet, Biznis ISDN, Turbo alebo Magio Internet vzduchom, jedna služba pevnej linky
Magenta Office, Biznis linka, Doma Happy alebo Skrátené číslo, alebo jedna televízna služba Magio Televízia,
Magio Televízia Biznis alebo Magio GO.
ICT služba - je jedna služba Telekom Fleet, Telekom Cloud Storage, Telekom Cloud Server, DC Housing, Web
Housing, Mobile Device Management – MDM, Konferencia, Mail Klasik, Firma Online, Konferencia, mPOS a POS
Terminál, jedna Doménová služba alebo služba z Aplikačného obchodu uvedeného na stránke
www.aplikacnyobchod.sk.
Zmluva o poskytovaní výhod – je Zmluva o poskytovaní výhod - Magenta odmeny pre firmy.
Zľava na nákup koncových zariadení (ďalej aj ako KZ) – je osobitná zľava na nákup koncových zariadení Podniku.
Minimálna mesačná fakturácia za Služby mobilnej siete – minimálna suma, ktorú sa Účastník zaviazal uhrádzať za
Služby mobilnej siete počas jedného zúčtovacieho obdobia.
Minimálna mesačná fakturácia za Služby pevnej siete – minimálna suma, ktorú sa Účastník zaviazal uhrádzať za
Služby pevnej siete a/alebo za ICT služby počas jedného zúčtovacieho obdobia.
Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto Osobitných podmienkach, majú rovnaký význam ako vo Všeobecných
podmienkach pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

ČASŤ III. PODMIENKY POSKYTNUTIA VÝHOD
1.
2.

V zmysle týchto Osobitných podmienok sú oprávnení využívať výhody Účastníci – fyzické osoby podnikatelia
a právnické osoby, ktorí vo vzťahu k verejným Službám mobilnej siete alebo k verejným Službám pevnej siete
nevyužívajú iné výhody na základe osobitnej dohody s Podnikom.
V prípade, ak uzatvoril Účastník s Podnikom Zmluvu o poskytovaní výhod, v ktorej sa zaväzuje k Minimálnej
mesačnej fakturácii za Služby mobilnej siete, poskytne Podnik Účastníkovi výhodu vo forme Zľavy na nákup KZ za
podmienok uvedených v Tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1
Minimálna
mesačná
fakturácia
za Služby
mobilnej
siete
Zľava na
nákup KZ

3.

50€

50€

100€

200€

300€

400€

500€

600€

700€

800€

900€

1000€

1200€

1400€

1600€

100€

200€

300€

400€

500€

600€

700€

800€

900€

1000€

1200€

1400€

1600€

V prípade, ak uzatvoril Účastník s Podnikom Zmluvu o poskytovaní výhod, v ktorej sa zaväzuje k Minimálnej
mesačnej fakturácii za Služby mobilnej siete, môže Účastník požiadať Podnik počas trvania zmluvy o jej rozšírenie,
a to tak, že sa zaviaže aj k Minimálnej mesačnej fakturácii za Služby pevnej siete a ICT služby. O toto rozšírenie
zmluvy môže Účastník požiadať podnik v čase vzniku Zmluvy o poskytovaní výhod, alebo kedykoľvek počas doby
trvania tejto Zmluvy. Toto rozšírenie Zmluvy poskytuje Účastníkovi výhodu vo forme dodatočnej Zľavy na nákup KZ,
za podmienok uvedených v Tabuľke č.2.
Tabuľka č.2

Minimálna
mesačná
fakturácia za 50 €
Služby
mobilnej siete
Minimálna
mesačná
fakturácia za
Služby pevnej
siete
Zľava na
nákup KZ

Suma
50 €
1

100 € 200 € 300 € 400 € 500 €

600 €

700 €

800 €

900 €

1 000 € 1 200 € 1 400 €

1 600
€

700 €

800 €

900 €

1 000 € 1 200 € 1 400 €

1 600
€

1 800 € 2 000 € 2 400 € 2 800 €

3 200
€

30 €

100 € 200 € 300 € 400 € 500 €

600 €

+pomerná časť zo Sumy 2
Suma
100 €
2

200 € 400 € 600 € 800 € 1 000 €

1 200 €

1 400 € 1 600 €

Podľa Tabuľky č.2:
 Zľava na nákup KZ sa vypočíta ako súčet Sumy 1 a Sumy 2.
 Pomerná časť zo Sumy 2 sa vypočíta podľa Tabuľky 2.1.
Tabuľka 2.1.
Dátum vzniku záväzku Účastník k Minimálnej mesačnej
fakturácii za Služby pevnej siete
0-3 mesiace od vzniku Zmluvy o poskytovaní výhod
3-6 mesiacov od vzniku Zmluvy o poskytovaní výhod
6-12 mesiacov od vzniku Zmluvy o poskytovaní výhod
12-18 mesiacov od vzniku Zmluvy o poskytovaní výhod
18-21 mesiacov od vzniku Zmluvy o poskytovaní výhod

4.

Pomerná časť
100% zo sumy
80% zo sumy
60% zo sumy
40% zo sumy
20% zo sumy

V prípade, ak uzatvoril Účastník s Podnikom Zmluvu o poskytovaní výhod, môže Účastník požiadať Podnik počas
doby trvania tejto Zmluvy o navýšenie Minimálnej mesačnej fakturácie za Služby mobilnej siete. Účastník získa
výhodu vo forme dodatočnej Zľavy na nákup KZ za podmienok uvedených v Tabuľke č.3.

Tabuľka č.3
Navýšená Minimálna
mesačná fakturácia za
Služby mobilnej siete

100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 €

Zľava na nákup KZ

700 €

800 € 900 € 1 000 €

1 200 € 1 400 €

1 600 €

Pomerná časť zo Sumy

Podľa Tabuľky č. 3 sa Suma vypočíta ako rozdiel medzi pôvodným Minimálnym mesačným plnením a zvýšeným
Minimálnym mesačným plnením. Pomerná časť zo Sumy sa vypočíta ako alikvotná časť z tejto Sumy podľa počtu
zúčtovacích období, ktoré ostávajú do ukončenia trvania Zmluvy o poskytovaní výhod:
(Suma / 24) x počet zúčtovacích období, zostávajúcich do ukončenia trvania Zmluvy o poskytovaní výhod počítaný
od zúčtovacieho obdobia, v ktorom Účastník požiadal o navýšenie Minimálnej mesačnej fakturácie za Služby
mobilnej siete.
5.
6.

Účastník berie na vedomie, že do Minimálnej mesačnej fakturácie za Služby mobilnej siete sa započítavajú sumy
pravidelných mesačných poplatkov a prevádzky za Služby mobilnej siete uvedené v týchto Osobitných
podmienkach.
Účastník berie na vedomie, že do Minimálnej mesačnej fakturácie za Služby pevnej siete sa započítavajú sumy
pravidelných mesačných poplatkov a prevádzky za Služby pevnej siete a ICT služby uvedené v týchto Osobitných
podmienkach.

ČASŤ VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.

3.

4.
5.

Uplatnenú výhodu nie je možné vymeniť za hotovosť.
Podnik je oprávnený jednostranne meniť tieto Osobitné podmienky. Zmenu Osobitných podmienok a dátum
účinnosti nových osobitných podmienok je spoločnosť ST povinná zverejniť vhodným spôsobom (napr. na miestach
predaja, na internetovej stránke ST a pod.) a v primeranej lehote pred dňom účinnosti zmeny, najneskôr však v deň
predchádzajúci dňu účinnosti zmeny.
Na vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Osobitných podmienkach, sa primerane použijú ustanovenia uzatvorenej
Zmluvy o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy, Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, Osobitných
podmienok vzťahujúcich sa k poskytovanej Službe, Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. v aktuálnom znení, pokiaľ nie je medzi Účastníkom a Podnikom dohodnuté inak.
Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných, prevádzkových
a lokalizačných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/osobne-udajezakaznik.
Tieto Osobitné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa ......... 2018.

